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ตลาดหุ้นบวกแรง แม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่ Recession
เรื่องเด่นประจำสัปดำห์ (Key Highlights)
• เศรษฐกิจสหรัฐฯ (US GDP) ประจำไตรมำสที่ 2/2022 ออกมำ -0.9% ต่ำกว่ำที่นักวิเครำะห์คำดว่ำจะออกมำ +0.5% แต่ดีกว่ำ
ที่ธนำคำรกลำงสหรัฐฯสำขำแอตแลนตำ (Fed Atlanta) คำดว่ำจะออกมำ -2.1% ซึ่งกำรที่จีดีพีสหรัฐฯไตรมำส 2 ออกมำติด
ลบ ต่อเนื่องจำกไตรมำส 1 ที่ -1.6% ทำให้เกิดภำวะเศรษฐกิจถดถอยเชิงเทคนิค (Technical recession) ขึ้น
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำหนดนโยบำยกำรเงินสหรัฐฯ (FOMC) มีมติปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยอีก 0.75% จำกระดับ
1.75% สู่ระดับ 2.50% เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ อย่ำงไรก็ดี นำย Jerome Powell ประธำนธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (Fed) ได้ให้
มุมมองว่ำ Fed อำจพิจำรณำลดอัตรำเร่งในกำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย (Slower pace of rate hike) และไม่คิดว่ำภำวะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปัจจุบันอยู่ในถำวะถดถอย (Recession)
• รัสเซียได้กลับมำดำเนินกำรจ่ำยก๊ำซธรรมชำติผ่ำนท่อส่งก๊ำซ Nord Stream 1 หลังจำกที่มีกำรปิดซ่อมบำรุง เป็นเวลำ 10 วัน
โดยกำลังกำรส่งก๊ำซยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 40 ดังเดิมและยังไม่ได้มีกำรปรับลดกำลังกำรส่งก๊ำซตำมที่ตลำดกังวล อย่ำงไรก็ดี
ในช่วงกลำงสัปดำห์รัสเซียได้ประกำศว่ำอำจมีกำรลดปริมำณกำรจ่ำยก๊ำซลงครึ่งเหลือเพียงร้อยละ 20 ของกำลังกำรจ่ำยสูงสุด
ซึ่งส่งผลให้รำคำก๊ำซธรรมชำติในยุโรปมีควำมผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 12 เปรียบเทียบกับสัปดำห์ก่อนหน้ำ
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ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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กลุ่ม

มุมมอง (สัปดำห์)

ภำวะและปัจจัย (รำยสัปดำห์)

Neutral

Bond Yield ไทย อำยุมำกกว่ำ 1 ปีปรับเพิ่มขึ้น แต่ Bond Yield อำยุน้อยกว่ำ 1 ปี
ปรับลงเล็กน้อย ทำให้เส้นอัตรำผลตอบแทนมีควำมชันลดลง (Flatten Yield Curve)
แนะนากองทุนเด่น: WE-INCOME

สหรัฐฯ

Negative

Bond Yield สหรัฐฯ ปรับลดลงตลอดทุกช่วงอำยุ แต่ตัวที่มีอำยุมำกกว่ำ 2 ปี
ปรับตัวลงแรง ทำให้เกิดภำวะ Inverted Yield Curve มำกขึ้น โดย Bond Yield อำยุ
10 ปี มีผลตอบแทนต่ำกว่ำ Bond Yield อำยุ 1 ปีถึงกว่ำ 0.3%

ไทย

Neutral

ตลำดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตำมกำรปรับขึน้ ของตลำดหุ้นทั่วโลก โดยมีหุ้น
เข้ำจดทะเบียนใหม่ (IPO) 1 หลักทรัพย์ คือ TLI (บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต)

Positive

ดัชนี S&P500 ฟื้นตัวขึ้นได้ในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ โดยได้รับแรงสนับสนุนจำกตัวเลขจีดี
พี ไตรมำส 2/2022 ออกมำติดลบ เกิดเป็นภำวะ Technical recession ทำให้มีควำม
คำดหวังว่ำ Fed อำจชะลอกำรปรับเพิ่มอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยในอนำคต รวมถึงผล
ประกอบกำรหุ้นบำงส่วนที่ออกมำดี
แนะนากองทุนเด่น: WE-GEQUITY

Negative

แม้ว่ำตลำดหุ้นยุโรปจะฟื้นตัวได้ในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ หลังรัสเซียกลับมำส่งก๊ำซและ
คลำยควำมกังวลต่อกำรปิดซ่อมบำรุงท่อส่งก๊ำซ Nord Stream 1 อย่ำงไรก็ดี ควำม
กดดันต่อกำรขำดแคลนก๊ำซและพลังงำนในยุโรปยังคงเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง โดยล่ำสุด
เยอรมนีได้ประกำศให้ประชำชนประหยัดพลังงำนด้วยกำรปิดไฟและกำหนดกำรใช้น้ำ
ร้อน-น้ำเย็นแล้ว

Negative

ตลำดหุ้นจีนปรับตัวลดลงเล็กน้อย สวนทำงกำรปรับขึ้นของตลำดหุ้นทั่วโลก โดย
ได้รับแรงกดดันจำกกำรล๊อคดำวน์เพื่อควบคุมโควิด-19 ในบำงเขต และควำมกังวล
ต่อภำคอสังหำริมทรัพย์

Positive

ตลำดหุ้นเวียดนำมปรับขึ้นเล็กน้อย โดยปิดเหนือระดับ 1,200 จุดเป็นครั้งแรกในรอบ
1 เดือน โดยระดับปัจจุบันยังถือว่ำน่ำสนใจลงทุนในเชิง Valuation
แนะนากองทุนเด่น: WE-VIETGROWTH

ไทย
ตราสารหนี้
(Fixed Income)

สหรัฐฯ

หุน้
(Equity)

ยุโรป

จีน

เวียดนำม
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กลุ่ม

ภำวะและปัจจัย (รำยสัปดำห์)

Neutral

กลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัวได้โดดเด่น เห็นได้จำกผลตอบแทนของดัชนี Nasdaq ทิเ่ พิ่มขึ้นถึง
4.7% ในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ หลังตลำดคำดหวังว่ำ Fed อำจต้องชะลอกำรดำเนินนโยบำย
กำรเงินแบบตึงตัว (Tightening Policy) หลังตัวเลขจีดีพีสหรัฐฯ ออกมำติดลบติดต่อกัน
สองไตรมำส และเกิดภำวะ Technical Recession

Neutral

รำคำหุ้นกลุ่มกำรแพทย์สหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นได้ต่อเนื่องในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ โดยเป็นกำรฟื้นตัว
ต่อเนื่องมำนับจำกที่ทำจุดต่ำสุดเมื่อเดือนมิถุนำยนทีผ่ ่ำนมำ อย่ำงไรก็ดี หุ้นในกลุ่มดังกล่ำว
บำงตัว เช่น Teladoc Inc. (TDOC) ปรับลดลงค่อนข้ำงแรงจำกควำมผิดหวังของผล
ประกอบกำร 2Q22 และกำรให้มุมมองที่แย่ควำมที่คำด (Negative Guidance)

Negative

รำคำหุ้นกลุ่มค้ำปลีกในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำคงถูกกดดันและฟื้นตัวได้น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มอุตสำหกรรมอื่นๆ โดยล่ำสุด Wallmart Inc. ยักษ์ใหญ่ด้ำนค้ำปลีกของสหรัฐฯ ได้
ออกมำปรับลดคำดกำรณ์กำไรในไตรมำสที่ 2/2022 และทั้งปี 2023 ลง โดยเฉพำะในส่วน
ของอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (Operating margin) ขณะที่แพลทฟอร์มด้ำนค้ำปลีกอีก
รำยคือ Shopify ก็รำยงำนผลประกอบกำรไตรมำส 2/2022 ต่ำกว่ำที่คำด

Neutral

หุ้นในธุรกิจกัญชำทรงตัวในกรอบแคบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำจะมีรำยงำนเปิดเผยออกมำ
ว่ำปริมำณกำรขำยชอร์ต (Short sell position) ในหุ้นกัญชำจะได้ปรับลดลงมำอย่ำง
ต่อเนื่องแล้วก็ตำม

เซมิคอนดักเตอร์

Positive

หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัวขึ้นดีต่อเนื่องในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตำมกำรฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่ม
เทคโนโลยี และกำรเก็งกำไรประโยชน์ที่จะได้รบั ต่อกลุ่ม Semiconductor จำกแผนลงทุน
ขนำดใหญ่ของรัฐบำลสหรัฐ

พลังงำนสะอำด

Neutral

หุ้นพลังงำนสะอำดปรับเพิ่มขึ้นได้ดีในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ หลังรำคำหุ้นค่อนข้ำง Laggard จำก
กำรปรับตัวขึ้นของดัชนีตลำดหุ้นสหรัฐฯ แม้ว่ำจะไม่มีขำ่ วสำคัญเข้ำมำกระทบก็ตำม

เทคโนโลยี

กำรแพทย์

หุ้น
(Equity)

มุมมอง (สัปดำห์)

ค้ำปลีก

ธุรกิจกัญชำ
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กลุ่ม

มุมมอง (สัปดำห์)

ภำวะและปัจจัย (รำยสัปดำห์)

Neutral

คำดกำรณ์ผลประกอบกำรไตรมำสที่ 2 ของกลุ่ม PFUND, REIT และ IFF ของ
ไทยน่ำจะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้น อย่ำงไรก็ดี หลักทรัพย์ในกลุ่มนี้ยังคงเคลื่อนไหวใน
กรอบแคบ (Sideways)

Positive

REIT สหรัฐฯ ฟื้นตัวได้ดีในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะหลังจำกที่ตลำดเริ่ม
ปรับมุมมองอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยสหรัฐฯ ที่อำจเริ่มกลับเข้ำสู่วฏั จักรขำลง
(Rate cut) อีกครั้งในปีหน้ำ

ทองคำ

Positive

รำคำทองคำฟื้นตัวขึ้นหลังจำกที่ปรับลดลงต่ำกว่ำระดับ $1,700 ต่อออนซ์ ซึ่ง
ถือเป็นแนวรับสำคัญ ทั้งนี้ แนะนำให้เพิ่มทองคำเข้ำในพอร์ตที่บริเวณดังกล่ำว
และในภำวะเศรษฐกิจถดถอย รำคำทองคำมักให้ผลตอบแทนส่วนใหญ่เป็นบวก
เนื่องจำกเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ประกอบกับรำคำทองคำใน
ระดับปัจจุบันทำให้น่ำสะสมเพื่อกระจำยควำมเสี่ยง (Diversification)

น้ำมัน

Neutral

รำคำน้ำมันเริ่มทรงตัวอยู่ในกรอบแคบ หลังจำกชะลอกำรปรับขึ้นในช่วงที่ผ่ำน
มำจำกควำมกังวลต่อภำวะเศรษฐกิจถดถอย

อ่อนค่ำ

ค่ำเงินบำทเทียบดอลล่ำร์สหรัฐฯ สัปดำห์ที่ผ่ำนมำอ่อนค่ำเล็กน้อย และ
เคลื่อนไหวในกรอบแคบตำมทีค่ ำดกำรณ์ ไว้ โดยระหว่ำงสัปดำห์แข็งค่ำขึ้น
ทดสอบระดับ 36.9 บำทต่อดอลล่ำร์สหรัฐฯ แต่ปิดสุดสัปดำห์ที่ระดับ 36.8
บำทต่อดอลล่ำร์สหรัฐฯ โดยสัปดำห์นี้คำดว่ำเงินบำทยังมีแนวโน้มแกว่งตัวออก
ข้ำง (Sideways) ในกรอบ 36.5 – 37.0 บำทต่อดอลล่ำร์สหรัฐฯcl

Neutral

ตลำดคริปโตเคอร์เรนซี ปรับเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้ำงดีในทุกสกุลเงินดิจิทัล
โดยเฉพำะ Bitcon และEthereum ขณะที่สถำนกำรณ์กำรลงทุนคริปโตเคอเรน
ซีในประเทศยังคงถูกกดดันจำกปัญหำกำรจำกัดและไม่อนุญำตให้ถอนเงินจำก
บัญชีของ Zipmex ผู้ให้บริกำร Digital Exchange ในประเทศไทย

อสังหำริมทรัพย์
ไทย

สินทรัพย์
ทางเลือก
(Alternative
Asset)

อสังหำริมทรัพย์
สหรัฐฯ

ค่ำเงินบำท
อื่นๆ
(Other)

คริปโตเคอร์เรนซี
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ภำพเด่นประจำสัปดำห์ (Chart of the Week)
ภำพด้ำนล่ำงเป็นตัวเลขแสดงอัตรำกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของ
สหรัฐฯ โดยวัดมูลค่ำเต็มปี (Annualized) ย้อนหลังนับตั้งแต่ไตรมำสที่ 3/2019 ถึงล่ำสุดคือไตรมำสที่ 2/2565 ซึ่งจะเห็นได้ว่ำจีดีพี
สหรัฐฯเคยผ่ำนช่วงที่ติดลบติดต่อกันสองไตรมำส (Two consecutive quarters) แล้วเมื่อช่วงไตรมำสที่ 2 และ 3 ของปี 2020 ซึ่งเป็น
ช่วงที่เศรษฐกิจหดตัวจำกกำรแพร่ระบำดรุนแรงของโรคโควิด-19 นั่นเอง
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Investment Tips: ภำวะเศรษฐกิจถดถอยเชิงเทคนิค (Technical Recession) คือ ภำวะที่ GDP ติดลบติดต่อกัน 2 ไตรมำส ทั้งนี้ หำก
จีดีพีติดลบติดต่อกันมำกกว่ำ 2 ไตรมำส อำจนำไปสู่ภำวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) หรืออำจรุนแรงขึ้นเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ
(Crisis) ได้
ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

